Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-03-18

Disciplinnämnden (DN)

Till
Christoffer Fagerström, Bollnäs GoIF
Bestraffning:
I elitseriens semifinal 4 mellan Bollnäs GoIF – Villa/Lidköping BK 2020-03-14 blev ovan rubricerad
spelare utvisad 10 minuter för brutalt spel. Efter matchen anmäler HD Christoffer Aidesjö
händelsen till DN som överlämnar ärendet till VGG för utlåtande.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
Under matchen så bedömer jag att nummer 45 i Bollnäs Christoffer Fagerström delar ut en ojust
tackling på nummer 91 i Villa\Lidköping Johan Esplund i matchens sjunde minut. Tacklingen
renderar 10 minuters utvisning på nummer 45.
Efter att ha tagit del av videosekvens från matchen är min bedömning att det är en huvudtackling
som är brutal och äventyrar motspelarens säkerhet.
Utlåtande från VGG:
VGG:s samlade bedömning är att nr 45 Christoffer Fagerström, i matchminut 7 tacklar sin
motståndare på ett sådant sätt så det äventyrar den spelarens säkerhet samt att betydande
skaderisk föreligger.
VGG råder DN att fortsätta utreda ärendet.
Yttrande från Robert Lindgren, klubbchef, Bollnäs GoIF:
Fagerström tar ett hemjobb och vill hindra Villa-spelaren som är bollförande från att vika in mot
Bollnäs mål. Han tänker hindra Villa-spelaren genom att sätta stopp axel mot axel. Då Villaspelaren blir liggande efter kollisionen åker Fagerström fram och frågar hur det har gått och ber
om ursäkt och vill försäkra sig att inte någon skada har uppkommit. Han inte är ute för att skada
Villa-spelaren och är tydlig med detta i konversationen.
Bollnässpelaren blir utvisad och åker och sätter sig utan protest. Villa-spelaren fortsätter att spela
hela matchen efter det inträffade
I halvtidspausen tar Fagerström kontakt med Villa-spelaren ”igen” för att visa sin respekt mot en
motståndare och kollar så att Villa-spelaren är ok vilket var fallet.
DN:s beslut nummer 19146:
DN:s ledamöter har tagit del av VGG:s utlåtande samt inkomna yttrande. Nämnden har även tagit
del av en filmsekvens som visar den aktuella situationen och anser att Fagerströms armbågstackling mot huvudet utan ansats att ta bollen är ett mycket allvarligt fall av grov utvisning. DN
beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Christoffer Fagerström de 4 första
tävlingsmatcherna säsongen 2020/21.
Spelare får under tiden denne är avstängd inte uppträda i någon ledarroll i tävling där spelaren
erhöll sin avstängning. Detta innebär bl. a. att spelaren inte får befinna sig i närheten av det
tekniska området och inte heller på annat sätt instruera eller ha kontakt med sitt lag.

Överklagan
Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma med
klagoskrift till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm.
I DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Gudmund Knutson, Lena Jonsson, Arne Eklöf och Bo
Nilsson.
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